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IllIll  Vrouwelijke genezers: van de 
middeleeuwenmiddeleeuwen tot in de 18e eeuw 

Inleiding Inleiding 
Dee geneeskunde in de middeleeuwen ontbeerde de kennis en verworven-
hedenn van voorgaande tijden. Zo er al kennis bestond van de medische 
erfeniss uit de oudheid, dan werd deze nauwelijks op waarde geschat en 
meestall  in het geheel tenietgedaan. Als oorzaken voor de vertraging van 
dee ontwikkeling van de geneeskunde in de middeleeuwen worden ver-
schillendee invloeden genoemd. De alles overheersende invloed van het 
werkk van Galenus (129-201) is er één van. Zijn leer overschaduwde de ei-
genn ervaringen en inzichten van die tijd (,). Deed men in de Romeinse tijd 
pogingenn om de mystiek terug te dringen ten faveure van de wetenschap, 
inn de middeleeuwen gebeurde het omgekeerde: geloof en bijgeloof namen 
eenn centrale plaats in. Ook de kerk ontmoedigde het vernieuwende den-
ken.. De geneeskunde die in de kloosters werd bedreven, stoelde vooral op 
hett geloof. Men bad, liet penitentie doen en maakte gebruik van reli-
kwieën. . 
Dee kaders waarbinnen de geneeskunde kwam te verkeren, waren nauw 
enn beperkt, al bestonden hier uitzonderingen op. Door de toegewijde zorg 
vann sommige kloosterlingen voor zieken en gewonden zal de kerk ook 
eenn positieve bijdrage hebben geleverd aan de gezondheidszorg van die 
tijd. . 
Dee maatschappelijke rol van de vrouw werd teruggedrongen naar een ni-
veauu van volkomen ondergeschiktheid aan de man en bovendien kreeg zij 
laterr het door de kerk opgelegde predikaat een willoos slachtoffer van de 
duivell  te zijn en haar neiging de man in het kwaad mee te slepen. 
Ondankss deze omstandigheden is het toch enigen van hen gelukt zich te 
ontwikkelenn en te bekwamen in het uitoefenen van de geneeskunde. 
Hett betreft hier de gereglementeerde geneeskunde zoals die tot ons komt 
uitt de officiële stukken. Daarnaast werden op ruime schaal allerlei vor-
menn van geneeskunde bedreven buiten de gereglementeerde kaders. Met 
namee op het platteland was deze vorm van volksgeneeskunst lange tijd de 
belangrijkstee vorm van hulpverlening, waarin vrouwen een belangrijke 
roll  speelden. 
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Salerno Salerno 
Inn Salerno, gelegen in Zuid-Italïe, ontstond een medische school en wer-
denn ziekenhuizen gesticht. De aanwezigheid van geneeskrachtige bronnen 
speeldee hierbij een rol. Reeds in de 9e eeuw was de medische school van 
Salernoo al zo beroemd dat leerlingen van heinde en verre erheen trokken. 
Hett was een wereldlijk instituut, los van de kerkelijke invloed. 
Hett Salerno van de 11e eeuw was een smeltkroes van onder andere 
Arabieren,, Joden, Grieken en Romeinen. Kruisvaarders en pelgrims von-
denn in Salerno een toevluchtsoord, waar de zieke en gewonde reizigers 
kondenn worden verzorgd. Het medisch onderwijs was gebaseerd op de 
werkenn van Hippocrates, Galenus en Aristoteles. Salerno werd in die tijd 
ookk wel aangeduid als Civitas Hippocratica l2). 
Err werd niet alleen theoretisch onderwijs gegeven, maar ook praktisch 
geoefendd en bed-side teaching vormde een onderdeel van het curriculum. 
Zowell  onder de studenten als onder de leraren telde men mannen en 
vrouwen.. Toch was het aantal vrouwen dat er afstudeerde niet hoog te 
noemen.. In de 14e eeuw waren er achttien vrouwen die in Salerno offi -
cieell  de bevoegdheid verkregen de heelkunde uit te oefenen. Dit aantal 
wass mager in vergelijking met de drieduizend mannen die in diezelfde pe-
riodee deze licentie verworven {?). 
Constantinuss Africanus (1020-1087) was een uit Tunis afkomstige mos-
lim,, die zich tot het christendom bekeerde en toetrad tot de orde van de 
Benedictijnenn (1067). Aanvankelijk handelde hij in medicijnen en reisde 
hijj  veel. Zo leerde hij Arabisch, Latijn en Grieks. Rond 1060 vestigde hij 
zichh definitief in Zuid-Italïe. Hij leverde zeer vele vertalingen af in het 
Latijn,, handelend over diverse medische onderwerpen. Het vertaalde 
werkk over chirurgie noemde hij Pantegni en dit werd een veel gevraagd 
handboek.. Hij vertaalde ook Rhazes, Avicenna en Albucasis. Zij n werken 
werdenn ook veel gebruikt in Salerno. 
Medici,, zowel studenten als leraren, gingen gehuld in speciale gewaden 
diee voor vrouwen en mannen nagenoeg gelijk waren. Eén van de be-
kendstee leraren uit de 11e eeuw was een vrouw: Trotula. Omdat de cul-
tuurr in Salerno ook sterk beïnvloed was door de Arabische cultuur, was 
hett een vanzelfsprekende zaak geworden dat vrouwen een rol speelden in 
dee geneeskunde. De moslimvrouwen mochten alleen door vrouwen be-
handeldd worden. Zo werden de vrouwen van de kaliefs, die een elite 
vormden,, bijgestaan door vrouwen die meer in hun mars hadden dan de 
gemiddeldee vroedvrouw. 

Trotula Trotula 
Trotulaa werd Magistra Medicinae aan de medische school en zij maakte 
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grotee naam. Zij schreef een beroemd geworden werk over verloskunde 
enn gynaecologie. Dit werk baseerde zij op de kennis van onder andere 
Hippocratess en Cleopatra. Deze Cleopatra, soms ten onrechte verward 
mett de bekende Egyptische koningin, schreef een boek over de gynaeco-
logie.. Het is niet bekend wanneer ze precies leefde en wie zij precies was, 
maarr haar werk heeft velen door de eeuwen heen geïnspireerd, zoals ook 
Trotula.. Daarnaast schreef Trotula De "Compositione Medicamen-
torum",, over de algemene geneeskunde. Meer dan 700 jaar lang werden 
haarr geschriften gekopieerd en gebruikt. Ze schreef over de problemen 
vóór,, tijdens en na de bevalling: De mulieribus passionibus ante, in et 
postpost partum. Dit boek beschrijft ook ziekten van het bekken en geeft aan-
wijzingenn over bescherming van het perineum tijdens de bevalling. Zij gaf 
gedetailleerdd aan hoe te handelen bij een totaalruptuur. Zij gaf haar les-
senn in het Latijn. Dat zij niet alleen verloskundig, maar met name ook 
heelkundigg geschoold en geïnteresseerd was, blijkt onder andere uit het 
feitt dat ze colleges gaf specifiek over de chirurgie van het perineum, 
waaromm zij beroemd was: 
ErEr zijn vrouwen die door een zware bevalling kans hebben op een rup-
tuurtuur van het perineum. Evenzo is het mogelijk dat sommige vrouwen 
schadeschade oplopen bij de bevalling ten gevolge van fouten gemaakt door 
diegenendiegenen die ze begeleiden. Er zijn er, bij wie de vulva en de anus samen 
éénéén uitgang worden. Bij deze vrouwen komt de baarmoeder naar buiten 
enen verhardt. Na deze zacht gemaakt te hebben en gereponeerd hechten 
wewe het defect tussen anus en vulva op drie of vier plaatsen met zijde (4). 
Haarr echtgenoot, Platearius, was eveneens verbonden aan de medische 
schooll  van Salerno. Zij hadden twee, mogelijk drie zonen, waarvan één 
eenn beroemd chirurg werd, die evenals zijn ouders bijdroeg aan de 
PracticaPractica Brevis. Later verwerkte een kleinzoon haar lessen in één van de 
vroegstee verhandelingen over chirurgie: de Practica Chirurgiae. Haar ei-
genn werken worden met meerdere namen aangeduid: de Trotula Major en 
TrotulaTrotula Minor, de Trotta, de Trotula. De proloog van het manuscript 
"Dee passionibus" begint met de vermelding dat god man én vrouw 
maaktee met reden, intelligentie en wijsheid, maar dat de vrouw een 
zwakkerr lichaam kreeg en dat zij een meer 'koud en nat' karakter kreeg 
enn de man een 'heet en droog' karakter, geheel volgens de principes van 
Galenus.. In 1544 verscheen een eerste gedrukte versie. Vóór die tijd wer-
denn ze handmatig gekopieerd. 

Doorr Constantinus van Afrika wordt beschreven hoe zij een vulva-abces 
diagnosticeerde,, opende en gedurende enige tijd open liet houden, alvo-
renss de wond met geneeskrachtige oliën te laten genezen. Van haar werd 
verteldd dat ze een sectio caesarea uitvoerde. Het was in haar tijd door de 
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kerkk verboden om een dissectie te verrichten. Een pathologisch substraat 
ontbrakk haar dan ook en zij moet volledig af zijn gegaan op de sympto-
matologiee van haar patiënten. Zij was in staat door het voelen van de 
polss een differentiatie te maken tussen tyfus en malaria en ook om een 
schattingg te maken van de hoogte van de koorts. Zij schreef een boek 
overr huidafwijkingen en was waarschijnlijk de eerste vrouw die de erup-
tiess passend bij syfilis beschreef  (2). Een extract van aloë in rozenwater, 
amandeloliee en boter, verwerkt als zalf, was een bekende remedie van 
haarr voor huidproblemen. 
Waarschijnlijkk stierf Trotula in 1097 (4). 

DeDe 11e en 12e eeuw 
Inn 1081 bouwde Alexis Comnenos een hospitaal in Constantinopel met 
duizendd bedden. Aan het hoofd van dit enorme hospitaal stond een 
vrouw,, Anna Comnena, de dochter van Alexis. Ook de dochters van de 
moorsee arts, Avenzoar (1091-1162) uit Sevilla, die lijfarts was van de sul-
tann en verschillende handboeken schreef, traden samen met hun broers in 
dee voetsporen van hun vader. Het was niet ongewoon in de Arabische 
wereldd dat vrouwen als chirurg optraden. Zo stelde Albucasis in zijn 
boekk dat een vrouw die leed aan stenen zich tot een bekwame vrouwelij-
kee chirurg moest wenden {2). 
Inn 1140 introduceerde Roger II van Sicilië (1095-1154) een soort artsdi-
ploma.. Zij n kleinzoon Frederik II voerde een examen in, waarin niet al-
leenn kennis van de inwendige geneeskunde maar ook van de chirurgie 
werdd getest. Bovendien stond hij anatomische dissecties toe. Daarmee 
hersteldee hij de chirurgie, die nog vaak als minderwaardig handwerk 
werdd beschouwd, in ere. Roger van Salerno = Ruggiero Frugardi, schreef 
samenn met zijn leerlingen de Chirurgia magistri Rogeri, ook wel be-
schouwdd als het eerste onafhankelijke chirurgische boek in de westerse 
wereldd (1). Hijzelf werd als één van de belangrijkste chirurgen van Salerno 
beschouwdd l5). 
Inn de 12e eeuw hing het lot van de vrouw veelal af van het huwelijk dat 
zee sloot. Ze werd meestal slecht behandeld en kende weinig vrijheid. 
Doorr in te treden in een klooster kon ze een ongewenst huwelijk ontlo-
penn en kreeg ze gelegenheid zich geestelijk te ontwikkelen en haar vaar-
dighedenn ook toe te passen. Er waren er altijd enkelen binnen de orde die 
zichh toelegden op de geneeskunde. Iedere geestelijke, die een medisch ma-
nuscriptt had overgeschreven, mocht zich medicus noemen, maar op een 
gegevenn moment kondigde de kerk af, dat de monniken geen aderlatin-
genn noch andere chirurgische ingrepen meer mochten verrichten. Dit leid-
dee tot een verschuiving van deze activiteiten naar leken, met name de bar-
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biers.. Chirurgische handelingen werden daarna door mannen en vrouwen 
buitenn het klooster verricht. 
Inn de tijd van de kruistochten waren het de vrouwen die de verantwoor-
dingg namen voor het huis en zijn bewoners tijdens de afwezigheid van de 
heerr des huizes. Zij zorgden ook voor de zieken en gewonden en zetten 
zonodigg gebroken botten. 
Inmiddelss zat er weinig vooruitgang in de ontwikkeling van de medische 
wetenschap.. Het door de kerk uitgevaardigde verbod op dissecties had 
eenn remmende invloed. Ook de geldende wet van oog om oog, tand om 
tand,, weerhield de artsen ervan zich te bedienen van chirurgische tech-
nieken.. Het niet genezen of overlijden van de patiënt kon grote gevolgen 
voorr de behandelend arts hebben in de vorm van zware straffen. Dit had 
tott gevolg dat artsen erg terughoudend waren om handelend op te treden 
alss de prognose niet gunstig was. 
Inn Frankrijk was het Héloise (1098-1164) die bekendheid genoot als 
vrouwelijkee arts. Zij was een begaafde studente. Op 17-jarige leeftijd 
werdd zij door haar oom, Fulbert, kanunnik aan de Notre Dame, toever-
trouwdd aan de beroemde geleerde Abélard (1079-1142). Zij werd onder-
wezenn in alle takken van de geneeskunst, waaronder de chirurgie. Er ont-
stondd een liefdesrelatie tussen Héloise en Abélard die leidde tot een ge-
heimm huwelijk en de geboorte van hun zoon Astralabe. De relatie met 
Abélardd duurde 18 maanden. Uit deze tijd dateert een briefwisseling die 
sindss kort definitief wordt toegeschreven aan deze beide minnaars. Deze 
brievenn getuigen van een groot literair talent{6) . De oom van Héloise was, 
toenn hij erachter kwam, zo verbolgen over deze affaire dat hij uit wraak 
Abélardd liet overvallen en castreren. Hierna trad Héloise in, in het kloos-
terr van Argenteuil. In 1131 werd zij door Paus Innocentius II (?- 1143) 
tott priores benoemd (7). 
Rondd de 12e eeuw kreeg de Mariaverering een plaats binnen het geloof. 
Vrouwenn probeerden te leven naar haar voorbeeld. Bij enkelen leidde hun 
sterkee occupatie met Maria ook tot visioenen. In Duitsland was 
Hildegardd von Bingen (1098-1179) hiervan een sprekend voorbeeld. Zij 
begonn als leerlinge in het Benedictinessenklooster in Dissibodenberg bij 
Zweibrücken.. Ze werd belast met leeropdrachten en klom op tot abdis. 
Daarnaa werd zij als hoofd aangesteld van een nieuw klooster op de 
Rupertsbergg bij Bingen am Rhein. Zij genoot als abdis aanzien en auto-
riteit.. Ze schreef belangwekkende boeken op allerlei gebied, onder an-
deree over de geneeskunde en de kennis van de medicijnen: Causae et cu-
rae.. Dit werk bevatte vijf delen over medische theorie en behandelwijzen. 
Hierinn legde zij ook een verband tussen het omniversum en de microkos-
moss van het lichaam (4). Ook in de muziek had ze zich bekwaamd en 
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haarr composities worden tot op de dag van vandaag uitgevoerd. Men 
noemdee haar ook wel de Sibylle van de Rijn en ze werd als heilige ver-
eerd. . 
Verliess van land door aanslagen en centralisatie van de kerkregels deden 
dee macht van de abdissen afbrokkelen. Zowel van kerkelijke zijde als 
vanuitt de wereldlijke macht werd de invloed van vrouwen beperkt. Het 
maaktee ook een eind aan de vrijheid van vrouwen in het klooster om ken-
niss te vergaren. 
Chretienn de Troyes beschreef in de 12e eeuw in zijn romans de medische 
vaardigheidd van vrouwen, ook als chirurg (2). Daarnaast worden op veel 
plaatsenn in de oude literatuur, vrouwen als helers vermeld, bijvoorbeeld 
bijbij  Albucasis. Deze Albucasis, ofwel Aboe Al-Kasim, was een Arabisch 
chirurgg die in de 10e eeuw in Córdoba leefde. Zijn geschriften, die later 
inn het Latijn zijn vertaald, werden in de 15e eeuw opnieuw uitgegeven. 

DeDe 13e eeuw 
Inn deze eeuw vonden vijf kruistochten plaats. Er heerste pest, malaria, 
schurft,, dysenterie en tuberculose. Daarnaast vormden wonden en hun 
complicatiess zoals gangreen, erysipelas en tetanus een voortdurende zorg. 
Hett werk dat hieruit voortvloeide werd vooral door vrouwen verricht. 
Onderr het motto dat het gewijde van het profane moest worden geschei-
den,, werden in de 13e eeuw meerdere wetten gemaakt die de geestelijken 
belettenn de heelkunde te beoefenen. In 1215 kondigde Paus Innocentius 
II II  (1160-1216) de" Ecclesia abhorret a sanguine" af. Dit schiep een 
klooff  tussen de geneeskunde en de heelkunde. Toch werd ook de niet 
bloedigee geneeskunst verwereldlijkt, zij het minder stringent (8). 
Inn de lage landen vormden de begijnen een groep devote vrouwen die in 
eenn gemeenschap leefden van een bijzondere aard. Hun sociale status 
hieldd het midden tussen die van leken en kloosterlingen. Zij stonden be-
kendd om hun kosteloze en praktische medische hulpverlening. Deze op de 
prakti jkk gerichte bezigheden stonden in contrast met de studies zoals die 
werdenn bedreven aan de universiteiten, waar vrouwen meestal geen toe-
gangg hadden. Aan de Duitse universiteiten, zoals die van Keulen, stu-
deerdenn geen vrouwen en de Engelse universiteiten hielden eveneens hun 
deurenn hermetisch voor hen gesloten. 
Inn Italië bestonden geen beletsels voor coëducatie. De school van Salerno 
gingg daar op in die van Napels en liet nog altijd vrouwen toe. Het Italië 
vann deze tijd onderscheidde zich niet alleen door coëducatie, maar ook 
doorr het ontbreken van een scheiding in de beroepsverenigingen. In 
Florencee waren de chirurgijns lid van het in 1293 opgerichte gilde van 
doctores,, apothekers en kruideniers (8). 
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Dee Duitse keizer Frederik II (1194-1250) vaardigde in 1224 een regel uit 
datt men erkend werd als arts, als men tenminste 21 jaar was en zeven jaar 
hadd gestudeerd. Chirurgen dienden dit nog met een jaar te verlengen, ten-
eindee praktische ervaring op te doen. 
Inn Parijs verenigden de chirurgen zich in 1254 in een broedergemeen-
schap:: de Confrérie de Saint Cosme et Saint Damien, waaruit later de 
Académiee Royale de Chirurgie voortkwam. Lag aanvankelijk het accent 
opp de gezelligheid, al spoedig verschoof dit naar de opleiding van jonge 
collegaee en het toezicht op de kwaliteit van de in Parijs werkende chirur-
genn door middel van bijscholing en het afnemen van examens. De medi-
schee faculteit aan de universiteit probeerde de macht van deze chirurgen 
tee beperken en sloot een verbond met de barbiers, die noch lezen noch 
schrijvenn konden. 
Inn het Parijs van 1292 stonden officieel acht vrouwelijke artsen geregis-
treerdd die mochten aderlaten en chirurgische ingrepen verrichten. Tevens 
warenn echtgenotes van Franse chirurgijns gerechtigd na de dood van hun 
mann zelf de zaak voort te zetten. 
Ookk in Engeland mochten vrouwen in deze periode het vak uitoefenen. 
Inn 1286 leefde Katherine de Chirurge, zoals zij werd genoemd. Ook haar 
vaderr en haar broers waren chirurg. 
Doorr heel Europa stichtten vrouwen inrichtingen voor de opvang en ver-
zorgingg van zieken, met name ook voor leprozen. Zo ook Elisabeth van 
Hongarijee (1207-1231), een Hongaarse prinses die getrouwd was met 
Ludwigg von Thüringen, zij stichtte meerdere ziekenhuizen, waarvan er 
éénn gewijd was aan haar tijdgenoot, Franciscus van Assisi. Sommige van 
dee vrouwen die betrokken waren bij de oprichting van deze instituten 
werdenn speciaal geroemd om hun chirurgische kwaliteiten, zoals 
Jacobinaa Medica uit Italië. 
Alessandraa Giliani trad op als dissector aan de Anatomische School van 
Bologna,, toen de dissecties weer in beperkte mate toegestaan werden. Zij 
wass de assistente van Mondino (1275-1326), anatoom te Bologna en zij 
wass bijzonder bedreven in het uitprepareren van kleine vaatjes, die ze op-
spoott met een mengsel van kleurstof en was (2-9). Op 19 jarige leeftijd 
stierff  zij in het kraambed (4). 

DeDe 14e eeuw 
Inn de 14e eeuw brak tot zeven maal toe een pestepidemie uit, waar toen 
geenn remedie tegen bestond. Wel moesten de talrijke abcessen die erbij 
optradenn geïncideerd worden. Na de uitvinding van het buskruit rond 
13000 behoefden ook ernstige schotverwondingen chirurgische hulp. 
Inn het Europa van de 14e eeuw waren 32 universiteiten gevestigd, maar 
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slechtss die in Italië lieten vrouwelijke studenten toe. Het is opmerkelijk 
datt hier de chirurgie in het universitair onderwijs was geïntegreerd. 
Inn Frankrijk was het Karel V (1337-1380) die in 1371 het onderscheid 

bekrachtigdee tussen chirurgijns en barbiers. Alleen zij die aan de univer-
siteitt gestudeerd hadden, kregen een vergunning de medische praktijk uit 
tee oefenen. Men kon dit doen in Parijs omdat hier de chirurgie een plaats 
kreegg binnen de universiteit. Op kwakzalverij en het onbevoegd uitoefe-
nenn van de geneeskunst stond een zware straf. Bijgeloof speelde een gro-
tee rol, leidend tot een weinig verheven niveau van de geneeskunst. Guy de 
Chauliac,, die gold als de aanzienlijkste chirurg van zijn tijd, fulmineerde 
tegenn vrouwelijke artsen; hij noemde ze idioten die kruiden verzamelden 
enn zich bedienden van religieuze onzin, terwijl zijn eigen geneeskunst ge-
baseerdd was op recepten met ingrediënten zoals drakenbloed en mum-
miee stof  l l01. 
Hett in 1389 in Engeland opgerichte Gilde der Chirurgijns bepaalde dat 
barbierss alleen nog maar mochten tandentrekken, klisteren, aderlaten en 
scheren.. Bij uitzondering werd ook een aantal vrouwen als chirurg er-
kend.. Celia van Oxford werd aangesteld als hofchirurg door koningin 
Philippa,, de echtgenote van Edward II I (1312-1377) ( l1). 
Inn 1322 werd door de decaan van de medische faculteit te Parijs een pro-
cess aangespannen tegen Jacoba Felice, ook bekend als Domina. Deze 
hoogbegaafdee vrouw had niet aan de universiteit gestudeerd en bezat ook 
geenn officiële toestemming om het vak uit te oefenen. De acht getuigen 
diee bij dit proces werden opgeroepen, brachten echter geen enkele klacht 
naarr voren, maar verklaarden juist dat zij hen had geholpen nadat offi -
ciëlee artsen hadden gefaald. Ook werd gezegd dat zij meer ervaren was in 
dee geneeskunde en heelkunde dan welke officiële meester in Parijs dan 
ook.. Ondanks haar uitmuntende verdediging verloor zij deze zaak <3i0'. 
Inn Frankrijk werd in 1352 een wet uitgevaardigd, waarin het aan bij-

zonderr bekwame vrouwen werd toegestaan de geneeskunst officieel uit te 
oefenen.. Reeds in 1311 was een wet opgesteld die vrouwen toestond exa-
menn af te leggen bij meesterchirurgijns en zo toestemming te verwerven 
omm te praktiseren. Echter velen getroostten zich niet de moeite het exa-
menn af te leggen en werkten zonder vergunning. 
Inn Duitsland werd de dochter van Hans der Wolff te Frankfurt bekend als 
vrouwelijkk chirurg (2). Zij leerde het vak van haar vader en overtrof hem 
inn operatietechniek. Voor haar behandeling van oorlogsslachtoffers ont-
vingg zij een onderscheiding. 
Uitt het Italië van de 14e eeuw is de naam bewaard gebleven van Lauretta. 
Zi jj  werd in 1309 door de hoogleraar Francesco da Piemonte te Napels, 
geëxamineerdd en bevoegd verklaard verscheidene ziekten te behandelen, 
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zoo ook abcessen en wonden en zelfs mocht zij steensnijden (3). 
Inn Italië werd in 1321 door de Hertog van Calabrië een besluit uitge-
vaardigdd dat vrouwen alleen door vrouwen behandeld mochten worden. 
Ditt stimuleerde de vrouwelijke studenten tot de studie van alle aspecten 
vann het vak. In hetzelfde jaar verkreeg Francesa Romana de bevoegdheid 
dee heelkunde uit te oefenen, nadat zij eerst door koninklijke artsen en 
chirurgenn aan de tand was gevoeld (3>. Franchise, echtgenote van 
Matthieuu de Roman van Salerno, werd benoemd tot de chirurg die in de 
heelkundigee behoeften van vrouwen moest voorzien. 

DeDe 15e eeuw 
Universiteitenn bezaten weinig boeken en heel weinig daarvan behandel-
denn medische onderwerpen. Zo werd de medische studie vooral afhanke-
lij kk van de persoonlijke kennisoverdracht. In 1421 kondigde de kerk een 
edictt af waarin het vrouwen werd verboden de geneeskunst of de chirur-
giee te beoefenen op straffe van marteling of gevangenisstraf. Reeds in 
14111 werd in Parijs Peretta Petonne aangeklaagd wegens het onbevoegd 
uitoefenenn van de heelkunde. Zij werd gedwongen haar studieboeken in 
bewaringg te geven en een officieel examen af te leggen. Evenals haar il-
lusteree voorgangster, Jacoba Felice, verloor ook zij deze strijd. Een ker-
kelijkee wet echter, die reeds dateerde uit 1414, maakte een uitzondering 
hieropp mogelijk door een speciale vergunning te verkrijgen van de bis-
schop.. Paus Sixtus IV (1414-1484) verbood de uitoefening van genees-
kunstt en heelkunde door mensen die niet aan een universiteit hadden ge-
studeerd,, of ze nu man of vrouw, Christen of Jood waren. 
Inn diezelfde periode legde ook Karel VII I van Frankrijk (1470-1498) 
vrouwenn een verbod op om te praktiseren, uitgezonderd de chirurgijns-
weduwen.. Slechts koppenzetten, aderlaten en cauterisatie was hen toege-
staan,, mits zij er geen geld voor ontvingen. Deze voorschriften werden 
volopp ontdoken. Philips de Schone (1478-1506) vaardigde een wet uit dat 
sommigee particuliere opleidingsinstituten vrouwelijke studenten moesten 
accepterenn om ze op te leiden voor de missie in de Oriënt. 
Inn Italië, waar vrouwen wel mochten studeren, waren ook meer vrouwe-
lijk ee artsen bekend, waarvan meerderen van zeer goede faam, zoals 
Costanzaa Calenda, die docent was aan de universiteit van Napels in 
1423.. Van Venetië is bekend dat er door het college van artsen en chi-
rurgenn vergunningen werden verleend om het vak uit te oefenen, zowel 
aann mannen als vrouwen (3). In heel Italië oefenden vrouwen praktijk uit, 
zowell  in de geneeskunst als in de chirurgie. Zij schreven ook boeken, zo-
alss de chirurg Mercuriade, die meerdere titels op haar naam heeft staan, 
onderr andere: De Curatione Vulnerum <4>12>. 
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InIn 1404 wordt gewag gemaakt van Cusina di Filippo de Pastino, de doch-
terr van een ketelsmid, die de heelkundige praktijk mocht uitoefenen in 
Osenza.. Zij kreeg de titel van Magistra Chirurgiae. 
Inn Spanje zag koningin Isabella van Castilië ( 1451- 1504) persoonlijk toe 
opp de bouw van vier grote hospitaaltenten voor de slachtoffers van de 
oorlogg tegen de moren (2). Hoewel zij zelf niet praktiseerde als arts, had 
zijj  hierdoor wel een directe invloed op de gezondheidszorg in haar rijk . 
Inn Engeland bleef de naam van Agnes Wodekok bewaard, zij werd ver-
meldd in het testament van de welgestelde chirurgijn Nicholas Bradmore, 
vann wie zij een leerlinge was. 
Naa de uitvinding van de boekdrukkunst was het ook voor de minder wei-
gesteldenn mogelijk zich boeken aan te schaffen. Met name boeken over 
dee ziekten van vrouwen en kinderen waren in trek. 

DeDe 16e en 17e eeuw 
Louisee Bourgeois (1563-1636) was vroedvrouw in het Hotel Dieu te 
Parijs.. Zij was leerlinge van, en bevriend met Ambroise Pare (1510-
1590).. Als accoucheuse stond zij Marie de Medici (1563-1636), koningin 
vann Frankrijk, bij, bij de geboorte van Lodewijk 13e <5<131. Haar man was 
barbierr en chirurg: Martin Boursier, assistent van Ambroise Pare. Zij be-
schreeff  als eerste de aangezichtsligging in haar "Observations diverses 
surr 1'accouchement", in 1609. Zij had toen bij meer dan 2000 bevallin-
genn geassisteerd. Het werk werd vertaald in het Duits en het Nederlands 
enn uitvoerig gekopieerd in de Engelse taal en vormde een nieuwe basis 
voorr de verloskunde na het boek van Trotula. Louise Bourgeois bezat 
grotee anatomische kennis. In haar boek gaf zij er blijk van ook dissecties 
tee hebben bijgewoond. Aan haar wordt toegeschreven dat zij als eerste de 
ijzertherapiee toepaste bij anemie. 
Mariee Colinet was afkomstig uit Bern en trouwde met Wilhelm Fabry 
vonn Hilden (1560-1624), die ook bekend stond als Fabricius Hildanus. 
Hi jj  was een bekend chirurg en onderwees zijn vrouw in het vak. Zij ver-
kreeg,, omdat zij chirurg was, het burgerschap van Parijs, wat in die tijd 
eenn zeldzaamheid was voor een vrouw. Von Hilden vertelde over haar 
datt zij hem verre overtrof in het vak. Hij verhaalde de casus van een man 
mett een zwaar thoraxtrauma: Marie opende de wond, fixeerde de bot-
fragmenten,, sloot de incisie en bedekte de wond met een verband en een 
spalk.. Van haar werd verteld dat ze één van de eersten was die een mag-
neett toepaste om metaalsplinters te verwijderen uit het oog. Marie werd 
tevenss gerespecteerd als verloskundige. Zij introduceerde het gebruik van 
warmtee om de cervix te dilateren en de contracties te stimuleren. Ook 
wordtt van haar verteld dat ze met succes sectio's heeft verricht. Evenals 
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haarr twee dochters werd zij slachtoffer van de pest '4>14'15>. 
Inn 1511 kregen, door een Act of Parliament, 37 vrouwelijke chirurgen in 
Londenn officieel toestemming het vak uit te oefenen (7}. Van de 850 li -
centiess die tussen 1580 en 1775 door de aartsbisschop van Canterbury 
werdenn afgegeven, waren slechts zeven voor vrouwen bestemd. Toch zul-
lenn waarschijnlijk meer vrouwen dan slechts deze zeven het vak uitgeoe-
fendd hebben. Vooral omdat het destijds het merendeel van de mensen aan 
middelenn ontbrak om een officiële chirurgijn te betalen, bleef de behoef-
tee bestaan aan "leken". Mede daarom moesten dikwijl s vrouwen de 
meestt armlastigen behandelen. In de kronieken van Aldegate wordt 
Margrett Mott genoemd "a Counterfeit Pysition, and surgeon "(16>. 
Inn de 16e en 17e eeuw waren het de Ladies, die zorg droegen voor de 
mensenn van hun landgoed. Zij bekwaamden zich in de genees- en heel-
kundee teneinde in de medische behoeften van hun personeel te voorzien. 
Hett werd ook als een religieuze plicht gezien. Langzamerhand verloor de 
vrouwelijkee chirurg terrein. Met haar gebrekkige, niet universitaire op-
leiding,, werd zij niet meer voor vol aan gezien <3'!7>. 

Heksen Heksen 
Inn de 16e eeuw verspreidde het geloof in hekserij zich snel. Reeds bij de 
Germanenn was de kennis van plantaardige geneesmiddelen vooral in han-
denn van wijze vrouwen, de sagas. Daarnaast bestonden ook in afzonde-
ringg levende Wilde Wijven aan wie ook de macht werd toegedicht met 
hunn kruiden kwaad te kunnen stichten. Men zou ze kunnen beschouwen 
alss voorloopsters van de middeleeuwse heks (8). 
Naderee bestudering van de middeleeuwse recepten die door wijze vrou-
wenn werden toegepast, onthult de mogelijke aanwezigheid van halluci-
nogenee stoffen. Het ligt voor de hand dat bij onjuist gebruik van deze stof-
fenn het idee kan ontstaan dat men vliegt of dat men een ander ziet vliegen. 
Binnenn de kerk ontstond ernstige twijfel over de invloed van de duivel op 
dee samenleving. Het was een kleine stap om de woorden, gewoonten en 
rituelenn van de oude wijze vrouwen te zien als uiting van een pact met de 
duivel.. Zo werden duizenden ontwikkelde vrouwen in Europa opgeofferd 
aann de irreële angsten van de mensen. Er werden drie hoofdbeschuldigin-
genn aan de vrouwen ten laste gelegd. De eerste was de beleving van sek-
suelee aantrekkingskracht, de tweede was dat zij zich als groep zouden 
hebbenn georganiseerd, de derde veel gebruikte aanklacht betrof het ge-
bruikk van magische krachten die de gezondheid positief of negatief zou-
denn beïnvloeden. Dit werkte in de hand dat vrouwen terughoudend wer-
denn om zich te begeven op het pad van de geneeskunst. De vroedvrouw 
vann het dorp werd vaak aangewezen als hoofdschuldige in de groep van 
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heksen.. Zelfs zeer kundige vrouwen, die als genezeres een goede reputa-
tiee genoten, werden als heks vervolgd. Niet zozeer om hun daden werden 
zijj  voor het gerecht gebracht, alswel omdat het als vanzelfsprekend werd 
aangenomenn dat zij een pact met de duivel hadden gesloten. 
Dezee heksenvervolgingen handhaafden zich vanaf de 14e eeuw tot de 17e 
eeuw;; de oorsprong lag in Duitsland en het fenomeen breidde zich uit via 
hett vasteland van Europa tot in Engeland. 
Hoewell  het historisch gegroeid was dat een vrouw ook beschikte over 
huismiddelenn ter bestrijding van kwalen, ging men in Duitsland zo ver, 
datt het in bezit hebben van oliën en zalven een reden tot vervolging als 
hekss was. De houding van de hoge geestelijkheid was dikwijl s ambiva-
lent.. Zo liet de aartsbisschop van St. Andrews, nadat andere dokters ge-
faaldd hadden, een wijze vrouw komen, genaamd: Alison Peirsoun of 
Byrehill,, zij verloste hem van zijn klachten. In plaats van haar dankbaar 
tee zijn, liet hij haar vervolgens ter dood brengen op beschuldiging van 
hekserij.. De heksenwaan drong zelfs door in de eerste vertaling van de 
bijbel,, die werd gemaakt tijdens de regering van Jacobus I van Engeland. 
Voorr het eerst werd het woord "heks" aangetroffen, waarschijnlijk als 
vertalingg voor het woord "gifmenger". Zo kon ook de bijbel worden aan-
gewendd om de heksenjacht te rechtvaardigen. 
Inn de Nederlandse gewesten en met name in de Noordelijke Nederlanden 
namm men een meer genuanceerde houding aan. Dit gebeurde in een tijd 
datt Nederland vocht tegen de Spaanse overheersing. Tijdens de strijd 
voorr vrijheid van geloof werden er in Nederland slechts op bescheiden 
schaall  heksenprocessen gevoerd, hoewel de heksenwaan geworteld was 
inn zowel het katholieke als het protestantse geloof. Verscheidene 
Nederlandsee steden maakten in deze periode een grote bloei door en 
steedss vaker kregen de beschuldigden de gelegenheid om zich in een eer-
lij kk proces te verdedigen. In tegenstelling tot de omringende landen hin-
genn steeds meer gezaghebbers en rechters het grondbeginsel aan dat be-
wezenn moest worden dat iemand schuldig was, en niet dat iemand zijn ei-
genn onschuld moest bewijzen. Zelfs kon het voorkomen dat iemand die 
eenn ander ten onrechte had beschuldigd van hekserij, zelf voor smaad te-
rechtt moest staan. 
Oudewaterr werd in de tweede helft van de 17e eeuw een toevluchtsoord, 
waarr men zich onder toezicht van burgemeester, schepenen en raden, kon 
latenn wegen. Werd men te licht bevonden, dan werd men tot heks ver-
klaard.. De certificaten die de gewogen personen uitgereikt kregen, wer-
denn in alle omringende landen gerespecteerd en zo werd het stadje in 
Nederlandd een toevluchtsoord voor vele in hun eigen woongebied ver-
volgdee personen. Het is niet geheel duidelijk waarom zo een grote waar-
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dee aan het weegcertificaat van Oudewater werd toegekend, want de waag 
wass een normale stadswaag. Er werd gezegd dat Karel V deze stadswaag 
eenn speciaal privilege had toegekend, waarschijnlijk berust dit op een le-
gendee (8,10,18,19). 
Niett altijd werd de vrouw afgewezen als genezeres, men accepteerde wel 
dee wijze of vroede vrouw die natuurlijke of bovennatuurlijke hulp bood 
bijj  ziekte en ongemak. Uit deze groep kwam de kopster voort. Een kop-
sterr plaatste een verwarmde halve metalen bol op de huid. Hierdoor ont-
stondd een hematoom. Soms werden hierin nog krasjes gezet, men sprak 
dann van bloedig koppen. Hierin begaven deze kopsters zich op gemengd 
terrein.. Ook de chirurgijns pasten deze methode, die gezien werd als een 
vormm van aderlaten, toe. 

DeDe situatie in Nederland 
Reedss in de 14e eeuw waren in Nederland de ambachtsgilden actief. 
Gildenn waren verenigingen van mensen die hetzelfde beroep, of aan el-
kaarr verwante beroepen, uitoefenden. Het doel was elkaar onderling 
steunn te verlenen en de uitvoering van het bedrijf te regelen. Het gilde kon 
gildedwangg uitoefenen, dat wil zeggen, een lidmaatschap verplicht stellen 
voorr iedereen die het beroep wilde uitoefenen (20). In een uit 1304 date-
rendee verordening, geldend voor alle Utrechtse gilden, werd bepaald dat 
eenn ieder die een beroep wilde uitoefenen dat in een gilde was georgani-
seerd,, lid moest worden van het gilde, ongeacht of het om een man of een 
vrouww ging. De gilden hielden rekening met de mogelijkheid dat de mees-
tersvrouww na het overlijden van haar echtgenoot het bedrijf zou voort-
zetten.. De meeste gilden kenden de clausule dat, als de weduwe zou her-
trouwenn met een man van buiten het gilde, zij haar weduwenrecht ver-
loor.. Toch waren er ook zelfstandige vrouwen in de gilden werkzaam. 

OrdonnantiesOrdonnanties uit de 16e eeuw 
Err zijn ordonnanties bewaard gebleven, gedateerd van vóór 1600, uit 
verschillendee Nederlandse steden. Hieruit blijkt dat er in verschillende 
stedenn voor vrouwen de mogelijkheid bestond om het chirurgijnsvak zelf-
standigg uit te oefenen. De mate van vrijheid verschilde van stad tot stad; 
inn de navolgende steden bestond er geen onderscheid tussen de man en de 
vrouww in de ordonnanties: 
Utrecht t 
Inn een ordonnantie op het barbiersgilde, daterend uit 15 april 1545 
wordtt "enich man ofte vrouwepersoen" in één adem genoemd. 
Chirurgijnss die nieuw in de stad kwamen en zich daar wilden vestigen en 
hunn vak uitoefenen, moesten twintig stuivers betalen ten behoeve van 
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"sunte"sunte Cosmas ende Damianus inder Buerkerck". Indien zij van plan 
warenn om langer dan een half jaar in de stad te verblijven, moesten zij het 
burgerschapp verwerven en lid worden van het gilde. Mochten zij na een 
halff  jaar de stad verlaten en binnen een jaar terug keren, dan dienden zij 
voordatt zij hun vak mochten uitoefenen opnieuw twintig stuivers te be-
talen. . 
Alkmaar r 
Inn de stad Alkmaar werd in 1552 een ordonnantie opgesteld, die bepaal-
dee dat mannen en vrouwen die chirurgijn wilden worden, alleen een test 
moestenn afleggen indien zij wilden aderlaten en scheren. Wel moest een 
iederr het volledige gildegeld betalen behalve zij, die hun werk zonder gel-
delijkk gewin verrichtten: 
"Item"Item dat zoewanneer eenyge persoonen het sij man ofte vrou compt om 
tambochttambocht van cyrurgijnschap te doen binnen deser stede, zoe verre als hij 
nyetnyet en laet off en sceert, zoe en zal hij nyet gehouden weesen een proeff 
tete doen vanden vlijme te maken ende dye aer te steken, Behoudelick dat 
hijhij  het volle gildegelt zal opleggen. Dye selve zal geven tselve gilde geit 
uuytgesondertuuytgesondert dyet gratis doen wilt sonder daer eenyge proffijten te con-
sequeren". sequeren". 
'ss Hertogenbosch 
Opp 19 juni 1553 bepaalde men in 's Hertogenbosch, dat vanaf dat mo-
mentt het beroep van chirurgijn en barbier alleen nog mocht worden uit-
geoefendd door mannen of vrouwen die poorters waren van de stad en lid 
vann het gilde, op straffe van een geldelijke boete, die later verdeeld werd 
tussenn de keizer, de hertog van Brabant en het gilde. 
Gouda a 
Inn Gouda legde men vast dat mannen en vrouwen die in de chirurgie wil -
denn werken zonder dat zij lid waren van het gilde, dit mochten doen, mits 
zijj  een jaarlijkse contributie aan het gilde afdroegen. Wilden zij echter 
bekkenss uithangen als teken van hun ambacht, dan moesten zij wel lid 
wordenn van het gilde. Vrouwen die koppen zetten, werden verplicht twee 
stuiverss af te dragen aan de gildebroeders. 
Rotterdam m 
Ookk in Rotterdam gold vanaf 1593 dat mannen of vrouwen die het vak 
vann koppenzetter wilden uitoefenen een jaarlijkse bijdrage moesten leve-
renn aan het gilde. 
Amsterdam m 
Halverwegee de 16e eeuw hadden de Amsterdamse chirurgijns toestem-
mingg om hun gilde af te splitsen van dat van de klompenmakers. 
Langzamerhandd ontstond de benaming Collegium Chirurgicum. De ste-
delijkee keuren bepaalden ook dat barbiers alleen mochten knippen, sche-
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renn en aderlaten. De chirurgijns mochten dat ook, maar zij mochten ook 
uitwendigee kwalen behandelen en chirurgische ingrepen doen. 
Dee belangstelling vanuit de heelkundige hoek leidde tot het ontstaan van 
vroedmeesterss die hun concurrenten, de vroedvrouwen, in een kwaad 
daglichtt probeerden te stellen. 
Err waren diverse operateurs, staarstekers, steen- en breuksnijders, die in-
cidenteell  verzochten in de stad praktijk uit te mogen oefenen (21). Er gold 
alss regel dat men alleen praktijk mocht uitoefenen na toestemming te 
hebbenn verkregen van het Collegium Medicum Amstelaedamense. In de 
annalenn van dit collegium werd in 1742 melding gemaakt van een zeke-
ree Valentijn Rodermel, afkomstig uit Dordrecht, die in Amsterdam toe-
stemmingg verkregen had om oogoperaties te verrichten. Twee door hem 
enn zijn huisvrouw verrichte ingrepen gaven alle reden tot tevredenheid. In 
17566 vroeg Catherina Schouwerman, gehuwd met Pieter Stoop, toestem-
mingg om praktijk uit te oefenen. Het Collegium Chirurgicum gaf haar 
toestemming,, op voorwaarde dat de behandelingen plaats vonden onder 
toeziendd oog van een Doctor Medicinae. Welke ingrepen zij verrichtte, 
werdd niet vermeld. Zij praktiseerde ook in Dordrecht, Rotterdam en 
Haarlemm <22>. 

Inn Delft en Deventer mochten vrouwen alleen onder speciale omstandig-
hedenn het vak uitoefenen: 
Delft t 
Inn Delft werd de vrouwen alleen toegestaan vrouwelijke patiënten te be-
handelen,, bovendien moesten zij eerst met goed gevolg een examen af-
gelegdd hebben, poorteres zijn en lid worden van het gilde. 
"Item"Item gheen vrouperzoonen en sullen voortaen moegben binnen deser 
stedestede of te vrijheyt vandyen hen onderwinden meesterseben te zijn ende 
exercerenexerceren de handelingbe van chirurgyen, dan alleen an vroupersoonen, 
curencuren beroeren lij  ff ofte lith uytgesondert, mits dat deselvemeesterschen 
eersteerst ende voor al oock toegelaten zijnbij den outste boomans en medi-
cijnencijnen deser stede, dye derselve eerst geexamineert hebbende op hairluy-
derder wetenschappe van die const der chirurgien, dartoe admitteren zullen 
endeende anders nyet opte boete van dryecarolus gulden ende correctie van 
schepenen.schepenen. Ende zullen de selve oock mede alvooren moeten weesen 
poortschenpoortschen ende int gilde, opte boete daertoe staende". 
Deventer r 
Inn Deventer werd in de ordonnantie van 1574 het aan vrouwen verboden 
omm genees- en heelkunde uit te oefenen. Uitzondering hierop werd ge-
maaktt voor vrouwen die zich hadden bekwaamd in de behandeling van 
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borstaandoeningenn en daarvoor toestemming van het stadsbestuur had-
denn verkregen. 
"Waerinne"Waerinne sollen uthgenhamen zyn die Vrouwes Persoenen, die den vijtt, 
varne,varne, quade Borsten unde anderenoldenen scbadenn heelen kunnen, di-
welckewelcke dat mit oirloff van Schepen und Raeth sullen mogen doen". 
Brielle e 
Uitt een ordonnantie van 15 september 1579 kwam naar voren dat geen 
enkelee man of vrouw buiten het gilde de genees- en heelkunde mocht uit-
oefenen.. Opmerkelijk is dat voor typische vrouwelijke kwalen hierop een 
uitzonderingg werd gemaakt. De patiënte had de vrije keuze om zich te 
wendenn tot die persoon in wie zij haar vertrouwen stelde. 
" ...behoudelickenn indien eenige vrouwen sulcke secrete gebreecken had-
den,den, die sij niet begeerden van een manspersoon gesijen ofte genesen te 
hebben,hebben, sullen moghen nemen eenen tzij man ofte vrouwe, die sij ver-
trouwen.trouwen. Insgelijcx sullen de vrouwen, die swerende borsten hebben, die 
moghenmoghen doen ghenesen vanden ghenen diet haer gelieven zall" (23). 

Err zijn diverse voorbeelden van vrouwen die in de late middeleeuwen en 
vroegee renaissance in Nederland praktiseerden. 

MarieMarie van de Rode van Hekeren 
Omstreekss 1600 beoefende Maria, dochter van Wolter van de Rode van 
Hekeren,, heer van Overlaer en Stoltenberg, in Zutphen en omgeving het 
beroepp van arts uit. Dit blijk t uit een notariële acte, opgemaakt op 28 ju-
nii  1598. Maria van de Rode van Hekeren was in consult geroepen bij de 
Joffr.. Johanna Ratinges off Nienhuis, die tijdens de kraamperiode zoda-
nigg het gebruik van haar been had verloren, dat zij met een stok moest 
lopen.. Het betrof hier zeer waarschijnlijk een vorm van diepe veneuze 
thrombose:: het kraambeen. Maria liet door twee Zutphense burgers bij 
dee notaris een verklaring opstellen waarin zij getuigden van de genezing 
vann het been, door tussenkomst van Maria, "meisterse in de medicine" 
(24,25)_ _ 

MarritgenMarritgen Alberts 
Inn een notariële acte van 29 juli 1641 werd een verklaring afgelegd over 
dee vergoeding van de behandeling verricht door Marritgen Alberts, we-
duwee van Mr . Willem Wijcx. Zij was blijkbaar praktiserend te 
Amsterdamm en zou bij de genezing van het been van Cornelia van 
Houthuyzenn "hondert carolus guldens" ontvangen. 
"Wel"Wel verstaende alls suijver ende claer datter niemandt sal connen op te 
seggenseggen hebben, uijtgesondert, dat het rechterbeen ten eersten soo starck 
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nietniet connen wezen als het lincker been, maer door jonckheijt van de pas-
cienteciente sal noch wel soo starch connen werden als het linckerbeen" (26). 

JoannaJoanna Lethocarda van Oostrijck 
Inn het archief te Leiden bevinden zich vijf notariële akten die opgemaakt 
zijnn op verzoek van Joanna Lethocarda van Oostrijck. Het betreft ver-
klaringenn van patiënten die door haar behandeld en genezen zijn. Alle 
zijnn opgemaakt in het jaar 1669 door notaris Arend Raven te Leiden. De 
meestt uitgebreide betreft de casus van een patiënt die na een aderlating 
doorr een andere chirurg, zijn arm niet meer kon gebruiken. Na de be-
handelingg van Joanna," naer dat sij door het snijden ende uithalen van 't 
vleeschh haer uiterste devoir hadden gedaen", trad een aanzienlijke verbe-
teringg op en "ja dat hij deposant sodanige sterckte in sijn arm heeft ge-
cregenn dat in cas hij sijne handt ende vingers naer behoren conde buigen, 
datt hij sijn arbeyt ende hantwerck als voor dese wel soude cunnen doen 
endee waernemen". 
Eenn andere casus betreft een man die zijn vinger tussen de kerkdeur had 
gekregen.. Hierbij was zodanig letsel opgetreden dat "...selve geheel bij, 
endee aen een velletje neer hong ende bijna geen apperentie van genesinge 
was..""  Na behandeling kon hij zijn vinger weer bewegen en buigen. 
Dee derde casus betreft een man die een laesie en daarop volgende infec-
tiee van zijn duim opliep. Nadat een andere ter stede werkzame chirurgijn 
hadd gefaald: "..ende tot genesinge van welk accident ick seeker 
ChirurgijnChirurgijn binnen deser stadt Leyden hebben gebruyct die mij niet kon-
dede genesen...." lukte het Joanna wel de man te genezen. 
Tweee andere patiënten werden door haar behandeld voor kanker in de 
mond.. Zij verklaarden beiden in afzonderlijke akten dat andere genees-
herenn hen niet hadden kunnen helpen, maar dat zij door Joanna wel wa-
renn genezen (27). 

AnnaAnna Ballingheim 
Tee Groningen werkte Anna Ballingheim. Na de dood van haar man 
Joanness Franciscus Truick in 1650 had zij zijn praktijk overgenomen en 
oefendee de operatieve chirurgie uit. Dit is duidelijk geworden omdat zij 
zich,, gedwongen door het uitblijven van haar uitkering, in 1652 wendde 
tott de Staten van Stad en Lande en haar verzoek vergezeld deed gaan van 
veertienn getuigschriften van dankbare, genezen patiënten. 
"...dat"...dat Anna Ballingheim.... my van seer swaere brueck die uyt gegaen 
waswas ende daer naer quam door te breecken, alsoo dat myn gansche lie-
schesche oopen waer, ende seer groot onder myn dicke been doorbrack, daer 
dochdoch ettelycke gaeten bij in viellen. Mede gecureert van een accident, dat 
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onderonder van myn arm tot aan myn liesche toe, soo dicke was, gelyck of da-
erer een cussen op lach, daer 17-a-18 gaeten in braecken, soo dat myn ge-
hielehiele syde van binnen vervuilt ende verrott was, dat de voorschr. 
DocterscbeDocterscbe ettelycke stucken soo groot als een hand lanck, dee verrottet 
waerenwaeren heeft uyt genoomen, door welcke openinge soo veel etter ende 
materiematerie is uyt geloopen, dat het by nae ongelooflyck is om te seggen én 
datdat die voorschr. Doctersche my geheel suiver ende wel gecuriert 
heft'™. heft'™. 

CatharinaCatharina Geertruida Schrader 
Binnenn de Nederlandse geschiedenis neemt Vrouw Schrader een aparte 
plaatss in, niet alleen door haar werkzaamheden als vroedvrouw en haar 
bezighedenn op het gebied van de chirurgie, maar vooral door de uitste-
kendee documentatie over haar werkzaamheden, bewaard gebleven in de 
vormm van haar dagboek. 
Zi jj  werd geboren in 1656 te Bentheim als oudste dochter in een predi-
kantengezin.. In 1683 trouwde zij met Ernst Wilhelm Cramer, een 29 ja-
rigee chirurgijn. Diens vader was een bekend chirurgijn te Bentheim. 
Nadatt zij enkele jaren in Bentheim hadden gewoond, waar zij twee doch-
terss kregen, verhuisde het gezin naar Hal lum in Friesland, waar nog vier 
anderee kinderen werden geboren. Het ligt voor de hand, dat Vrouw 
Schraderr nauw betrokken was bij de praktijkvoering van haar man en de-
zee waarnam bij zijn afwezigheid, zoals dat in deze tijd gebruikelijk was. 
Inn 1692 overleed Ernst Wilhelm Cramer en liet vrouw Schrader achter 
mett zes kleine kinderen. Aanvankelijk zette zij de chirurgijnswinkel voort 
omm in haar onderhoud te voorzien, een jaar later begon zij tevens een 
vroedvrouwenprakti jk.. Teneinde haar kinderen de gelegenheid te geven 
onderwijss te volgen op een Latijnse school, verhuisde zij in 1695 naar 
Dokkum.. In 1713 trad zij in het huwelijk met de edelsmid Thomas Higt 
(1649-1721),, die ook jarenlang fungeerde als één van de burgermeesters 
vann Dokkum. 
Overr alle zaken die haar werk betroffen, hield zij nauwkeurig een verslag 
bijj  in het "Memoryboeck van de V rouw ens". Dit beslaat het tijdvak van 
99 januari 1693 tot en met 7 februari 1745. Haar chirurgische praktijk 
beëindigdee zij in 1712. 
Zi jj  stond bekend als een bekwaam vroedvrouw hetgeen moge blijken uit 
hett feit dat zij in consult werd gevraagd door de Dokkumer doctores me-
dicinaee en heelmeesters, zo ook door de vooraanstaande chirurgijn en 
voorzitterr van het Dokkumse chirurgijnsgilde, Johannes Tadema (29). 



VROUWENN IN DE HEELKUNDE 45 

ElisabethElisabeth en Neeltje van Futten 
Elisabethh en Neeltje werden respectievelijk in 1755 en 1761 geboren te 
Rotterdamm als dochters van de chirurgijn Hendrik van Putten (1726-
1805)) en Jannette Allart (1723-1794). Hendrik van Putten was geduren-
dee meerdere ambtstermijnen hoofd van het chirurgijnsgilde St. Cosmas et 
Damianus.. Via de chirurgijnswinkel van hun vader raakten Elisabeth en 
Neeltjee vertrouwd met de heel- en verloskunde. Elisabeth schreef zich in 
alss leerling vroedvrouw bij het chirurgijnsgilde. Voor de praktisch vor-
mingg moesten de leerling vroedvrouwen drie jaar stage lopen bij een er-
varenn vroedvrouw. Na tenminste zestien bevallingen moesten zij examen 
afleggenn voor een commissie uit het Collegium Chirurgicum, bestaande 
uitt de hoofdlieden van het chirurgijnsgilde, de stadsdoctoren en de lector 
anatomicus.. Het werkterrein van vroedvrouwen en vroedmeesters was 
duidelijkk afgebakend. Met uitzondering van de klisteerspuit en de blaas-
katheterr mochten vroedvrouwen geen verloskundige instrumenten hante-
ren.. Zelfs voor het klisteren en katheteriseren gold dat zij hun bekwaam-
heidd hierin moesten tonen ten overstaan van het Collegium Chirurgicum. 
Toenn Elisabeth van Putten op 18 jarige leeftijd in 1773 het vroedvrou-
wenexamenn aflegde, werd zij door het Collegium Chirurgicum ook 
geëxamineerdd in de operatieve verloskunde. Het gilde nam haar vervol-
genss aan als vroedmeesteres. 

Nadatt de burgermeesters advies hadden ingewonnen bij de stadsdocto-
ren,, de lector anatomicus en de stadchirurgijns, werd haar ontheffing ver-
leendd van een artikel van de ordonnantie uit 1717: 
"in"in  innatuurlijkck.ee baringen daer de vrugt mogte doodzijn, of anders 
eenigeeenige zware operatien te doen mogten wesen, de ligbamen der vrouwen, 
nognog de vrugt eenigsints (te) sullen forceren, nog instrumenten (te) sullen 
gebruyken". gebruyken". 
Hiernaa kon zij zich stadsvroedmeesteresse noemen. 
Inn 1778 begon Neeltje aan haar opleiding tot vroedvrouw. Zij legde met 
goedd gevolg haar examen af in 1781. Twee jaar later werd ook zij vroed-
meesteress (30). 

Inn 1798 werden de gilden in Nederland definitief opgeheven. In de plaats 
hiervann werden Commissies van Geneeskundig Toevoorzicht ingesteld in 
dee diverse steden. Met het instellen van Plaatselijke en Departementale 
Commissiess van Geneeskundig Toevoorzicht in 1804 werd vorm gegeven 
aann een landelijke regeling van de gezondheidszorg (8'31>. 

SamenvattingSamenvatting en discussie 
Eenn tegenstrijdigheid komt naar voren in de houding ten opzichte van de 

http://innatuurlijkck.ee
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educatiee van vrouwen: spreekt men enerzijds van de mogelijkheid dat 
vrouwen,, zij het na het afleggen van een examen, een bevoegdheid kon-
denn verkrijgen om de medische professie uit te oefenen, anderzijds werd 
hett vrouwen niet toegestaan een universitaire opleiding te volgen en zich 
hett Latijn eigen te maken. 
Hett is opvallend en bijzonder dat juist in Italië, waar het Vaticaan was 
gevestigdd en de invloed hiervan direct voelbaar was, door de eeuwen heen 
vrouwelijkee artsen werden opgeleid, praktiseerden en doceerden. 
Doorr de eeuwen heen probeerde men de praktijken van onbevoegden te 
beteugelenn door wetten in te stellen. Deze hadden niet alleen als doel de 
mensenn te beschermen tegen kwakzalvers, maar ook om het eigen inko-
menn zeker te stellen. Vooral vrouwen dreigden daarvan het slachtoffer te 
worden.. Bij het opstellen van deze wetten werd soms gebruik gemaakt 
vann het geloof in het bestaan van heksen. Voor vrouwen werd het dan ex-
traa moeilijk de geneeskunde uit te oefenen. Toch lieten de gilden ruimte 
bestaann voor vrouwen om het vak uit te oefenen, maar de mate van vrij -
heidd was beperkt en verschilde van stad tot stad. 
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